
 
 

 

 

     Brande den 5.1.2021 

Til  

Politidirektør 

Helle Kyndesen 

 

 

 

I forbindelse med det seneste politiforlig, er der mulighed for oprettelse af yderligere 20 nærpolitistationer 

fordelt rundt i landet. Et væsentligt tema i forliget er tryghed for borgerne. 

 

Da der skal placeres en nærpolitistation i Ikast-Brande kommune, vi vil fra Brande City’s side gerne opfordre 

til, at man placerer en nærstation i Brande. Dette ud fra følgende argumentation: 

 

Der eksisterer allerede en politistation i Ikast, og da Brande er den næststørste by, og med en geografisk 

egnet placering i den sydligere del af Ikast-Brande kommune, syntes vi det ville være en hensigtsmæssig 

placering. 

Da man lukkede stationen i Brande var det under massiv protest fra borgernes side. Der var på det 

tidspunkt en underskriftsindsamling, hvor 4650 borgere i området skrev under på indsigelse mod lukningen 

af stationen. (Brande er centerby i Ikast-Brande kommune med ca. 7.000 indbyggere) 

Der blev afholdt offentligt møde med den daværende politidirektør Jens Kaasgaard, der udviste stor 

sympati med vores betragtninger og bekymringer. 

Vi forestiller os, at en nærstation placeret i Brande vil være en optimal placering for servicering af hele den 

sydlige del af kommunen. Det vil være oplagt at flytte landbetjenten fra Klovborg til en ny nærstation i 

Brande. 

Brande er et område med en række store nationale og internationale virksomheder. I området er nogle 

store virksomheder karakteriseret ved at benytte fremmed arbejdskraft, både fuldtids og ved 

sæsonarbejde. 

Der er således en markant daglig indpendling til området. 

Brande har ligeledes et rigt handelsliv med forholdsvis mange forretninger. 

 

Brande City står gerne til rådighed med at finde egnede lokaler. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Preben Christensen 

Formand 

Brande City 

Tlf.: 40104108 

 

 
Kort om Brande City, der: 

• Er et koordinerende forum, der bidrager til at fremme udviklingen i Brande-opland området, samt er talerør og styrker samarbejdet 

mellem de mange aktører i Brande-opland området. 

• udvikler og markedsfører Brande som en attraktiv og aktiv by inden for handel, erhverv, kultur og fritidsaktiviteter. 

• repræsenterer medlemmernes fælles interesser og synspunkter over for borgere, offentlige myndigheder og lignende, herunder at 

deltage aktivt i den offentlige debat i det omfang, at man som aktiv debattør og forhandlingspartner kan varetage medlemmernes fælles 

interesser. 

• fremmer forståelsen og samarbejdet mellem foreningens medlemmer, så Brande fremstår som en attraktiv by for såvel borgere, handel, 

erhvervsliv, kultur, fritidsklubber og foreninger. 


